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ZATERDAG 11 NOVEMBER 2017 
CONFERENTIECENTRUM RENOVA
BILTHOVENSYMPOSION

Een symposion gewijd aan het Goede

HET GOEDE
HET SCHONE – HET WARE

“Leven beschouwen als een kunst, dat 
betekent dat je zoekt naar kwaliteit 

van leven, naar een goed leven.”

Paul van Tongeren
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SYMPOSION
Een symposion gewijd 
aan het Goede

De sprekers op het Najaarssymposion van Stichting 
Rozenkruis zullen de actualiteit hiervan onderzoeken 
en bepleiten. In het symposion van juni stond het 
schone centraal. In november richten we onze lens 
op het goede en in het voorjaar van 2018 sluiten we 
de reeks af met het ware. 
 
Het lichaam is volgens Plato een kerker, waaruit het 
onsterfelijke element van de mens, de ziel, bij de dood 
ontsnapt. Kunnen we tijdens ons leven al een voorschot 
nemen op deze beoogde onsterfelijkheid? 

In Plato’s De Staat staan het Schone, het Ware en het 
Goede in een hiërarchie, met als hoogste het Goede. 
Het is zowel de bestaansgrond voor de andere Ideeën, 
alsook de reden dat onze ziel deze kan kennen; ze worden 
als het ware belicht door de Idee van het Goede. 

Welke betekenis kunnen wij aan het Goede geven? 
Wat heeft het ons nog te zeggen? Hoe kan het ons 
leven verrijken en verdiepen? En wat is onze rol daarin?

Tijdens deze dag op het conferentiecentrum Renova 
zullen een aantal sprekers aspecten van het Goede 
duiden vanuit hun specifieke achtergrond. 

De toon wordt in de ochtendsessie gezet door de centrale 
keynotes van Peter Teunis en Jan Warndorff. Peter Teunis 
is lid van de School van het Gouden Rozenkruis en 
houdt geregeld voordrachten over haar wijsbegeerte. 

Jan Warndorff debuteerde onlangs met het boek 
Geen Idee, ‘een verrassend en fris boek over wat ‘leven’ 
eigenlijk is.’ (Marjolein de Vos – NRC Handelsblad). 
De middagsessie start met een voordracht van Marja 
de Vries. Haar zoektocht naar de vraag ‘Hoe kunnen 
wij als mensen in harmonie met de natuur leven?’ 
leidde naar antwoorden die zich enerzijds richten 
op persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling en 
ander zijds inspiratie putten uit verschillende inheemse 
culturen. In haar boek De Hele Olifant in Beeld geeft 
De Vries aan dat we slechts gefragmenteerde kennis 
hebben van het Schone, het Ware en het Goede, maar 
door kennis van de universele wijsheid die kunnen 
leren verstaan en toepassen.

Tussen ochtend- en middagsessie zijn er columns van 
Ankie Hettema over het boek van Mohamed El Bachiri, 
een Marokkaanse Belg en moslim: ‘Ik ben een jihadist 
van de liefde. Vraag me niet om te haten, nog liever 
zou ik sterven!’ en van Esther Maarsen, advocaat, over 
het goede in het (straf)recht.

Naast het gesproken woord speelt ook muziek een 
prominente rol in onze symposions. Het is niet alleen 
een sfeerelement maar vooral ook een verklanking van 
het het gekozen thema en biedt verdieping en reflectie.

De dag wordt weer gezamenlijk afgerond in de grote 
zaal met een korte slotvoordracht van de Stichting 
Rozenkruis door Hannie te Grotenhuis.

Plato’s drieslag ‘het Schone, het Ware en het Goede’ was eeuwenlang richtingwijzer voor een 
praktische, correcte levenswijze. Houdt het ons – nog steeds – voor hoe we het beste denken om tot 
de waarheid te komen; hoe we het beste handelen om het Goede te bereiken, en hoe we het Schone 
kunnen kennen om zo tot een harmonieuze, aangenamere wereld en eigen leven te komen?

DATUM Zaterdag 11 november 2017  TIJD Koffie vanaf 09.30 uur, programma 10.15 - 16.00 uur  LOCATIE Conferentie-

centrum Renova – Maartensdijkseweg 1 – Bilthoven, Tel 035-6668241. Bel ons voor een taxi vanaf station Bilthoven 

€2,50  KOSTEN €40,-, incl. vegetarische lunch, studenten €15,-  AANMELDEN via stichtingrozenkruis.nl of per telefoon: 

023-5186185 én door €40,- over te maken op IBAN NL35 ABNA 0592 8688 77, t.n.v. Stichting Rozenkruis te Haarlem, o.v.v. 

Symposion november 2017, en uw naam, of contant bij entree.

“Je kunt eindeloos en aangenaam over leven en dood en moraal redeneren, maar hoe 
briljant ook: filosofen kunnen de verschrikkelijke feiten van het leven niet veranderen.”

Woody Allen 

HET GOEDE
HET SCHONE – HET WARE
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